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นารา
มิ เอะ

กิ ฟุ
ทาคายาม่า
นากาโนะ

นาโกย่า

วัดโทไดจิ นมัสการพระพุทธรูปไดบุทสึและให้อาหารกวางแสนเชือ่ ง
เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ นินจาที่ หมู่บา้ นนิ นจาอิ กะ
ช้อปปิ้ งสินค้าจุใจในบรรยากาศสไตล์เมืองนิวออร์ลนี อเมริกา ที่ แจ๊สดรีม
เอาท์เล็ท นากาชิ ม่า
หมู่บา้ นชิ ราคาวาโก ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
เยีย่ มชม ทาคายามาจิ นยะ หรือจวนผูว้ ่าแห่งเมืองทาคายาม่า, เดินชมเขตเมืองเก่า
ซันมาชิ ซูจิ, สัมผัสบรรยากาศและวิถชี วี ติ ผูค้ น ณ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า
สัมผัสอากาศบริสทุ ธิ ์และความงามของธรรมชาติท่ี คามิ โคจิ
เข้าชม ไร่วาซาบิ เพือ่ เรียนรูแ้ ละเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากวาซาบิแท้
ช้อปปิ้ งสินค้าญีป่ ่ ุนที่ อิ ออน มอลล์
สักการะ วัดเซ็นโคจิ วัดทีค่ นญีป่ ่ ุนต้องไปให้ได้สกั ครัง้ ในชีวติ
ผ่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ อีกหนึ่งปราสาททีม่ คี วามสาคัญในหน้าประวัตศิ าสตร์ของญีป่ ่ ุน
อิสระช้อปปิ้ งย่านซาคาเอะ ย่านการค้าและย่านธุรกิจสาคัญของเมืองนาโกย่า

กาหนดการเดิ นทางวันที่ 8-13 สิ งหาคม 2560
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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2)
สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
เหิ นฟ้ าสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG622

23.30น.
วันที่ สอง

สนามบินคันไซ >> นารา >> วัดโทไดจิ >> มิ เอะ >> หมู่บา้ นนิ นจาอิ กะ >>
แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท นากาชิ ม่า >> นาโกย่า

07.00น.

เดิ นทางถึ งสนามบิ นนานาชาติ คนั ไซ ประเทศญี่ ปุ่น หลังจากผ่ านพิ ธีการตรวจคนเข้ า
เมื องและศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ เมื อ งนารา นครหลวงเก่ าแก่ แห่ งแรกของ

เที่ยง
บ่าย

ญี่ ป่ ุ น ที่ต ัง้ ขึ้น เมื่อ ปี ค.ศ.710 น าท่ านสู่ วัด โทไดจิ ร่ว มกราบไหว้ “หลวงพ่ อ โต”
พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์องค์ใหญ่ ท่ถี ูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 ตัวพระพุทธรูป
องค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อนั เป็ นทีป่ ระดิษฐานของหลวงพ่อโต
นัน้ ได้รบั การบันทึกลงใน กินเนสส์บุ๊คว่าเป็ นวิหารไม้ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก และถือได้ว่าวัด
แห่ งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สาคัญ ที่สุ ดของเมือ งนารา นอกจากนี้ ตามทางของ
วิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องที่มอี ยู่เป็ นจานวน
มาก จากนัน้ เดินทางสู่เมืองมิ เอะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ หมู่บ้านนิ นจาอิ งะ นินจาเปรียบเสมือนนักรบกึ่งสายลับ ทัง้ ทาหน้ าที่ลอบ
สังหารสืบข่าวลับในสมัยก่อน ทีน่ ่ีคอื พิพธิ ภัณฑ์นินจาสายอิงะที่ทุกท่านจะได้เห็นอาวุธ
และข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยงั มีบ้านกลของนินจาที่ในอดีตเคยมีนินจา
อาศัยอยู่จริงซึ่งมีทงั ้ ช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลับ ทางลับ ประตูกลมากมาย ได้ทงั ้ ความ
สนุ กเพลิดเพลินและความรูเ้ กี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ป่ ุน นอกจากนี้ยงั มีการ
แสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธิตวิชานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็ น
นินจาดูสกั ครัง้ ก็มชี ุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย (ค่ าชมโชว์และค่ าชุดนิ นจา ไม่ได้
รวมอยู่ในราคาทัวร์) นาท่านเดินทางสู่ นากาชิ ม่า เพื่อนาท่านสู่ แจ๊ส ดรีม นากา
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คา่

วันที่ สาม

เช้า
08.00น.

เที่ ยง
บ่าย

ชิ ม่า เอาท์เล็ต (Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่งใน Mitsui Outlet Park ซึ่งเป็ น
Outlet Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่น่ีจงึ รวบรวมร้านค้าแบ
รนด์เนมชัน้ นาร้านอาหารญี่ป่ ุนและสัญชาติอ่นื ๆที่มชี ่อื เสียงไว้เพียบ มีรา้ นค้ามากกว่า
240 ร้านให้ท่ านได้เลือ กชิม เลือ กช้อ ปกัน ตามอัธ ยาศัย โดยที่น่ี เลือ กออกแบบให้ม ี
สไตล์ๆ คล้ายกับเมืองนิวออร์ลนี ส์ ซึ่งเป็ นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกา รวมทัง้ มี
ป้ ายให้ขอ้ มูลกับนักช้อปถึง 5 ภาษา (อังกฤษ จีนไต้หวัน จีนกลาง เกาหลี และญีป่ ่ นุ )
อิ สระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางสู่ นาโกย่า
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA หรือระดับเทียบเท่ า
นาโกย่า >> กิ ฟุ >> หมู่บา้ นชิ ราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผู้ว่าทาคายาม่า >>
เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พกั
ออกเดินทางสูเ่ มืองกิ ฟุ เพื่อเยีย่ มชมหมู่บ้านชิ ราคาวาโก หนึ่งในหมูบ่ า้ นเก่าแก่ของประเทศ
ญีป่ ่ ุน ทีไ่ ด้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.1995 ทีย่ งั คงความสวยงาม
จวบจนถึงทุกวันนี้ ท่านจะได้พบกับหมูบ่ า้ นโบราณสไตล์กสั โช่ ซึง่ หาชมได้ยากในปั จจุบนั
คาว่า กัสโช่ แปลว่าพนมมือ ซึ่งเป็ นสไตล์การก่อสร้างแบบดัง้ เดิมของญี่ป่ ุนโดยทีโ่ ครงสร้าง
ของบ้านและหลังคาทีส่ ร้างขึน้ จะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูก
สร้างขึน้ โดยทีไ่ ม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะทีต่ ก
หนักในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็ นภูมปิ ั ญญาของชาวญี่ป่ ุนที่ควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างยิง่
ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมูบ่ า้ นทีร่ ายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและ
สัมผัสบรรยากาศดัง้ เดิมอันเงียบสงบทีจ่ ะทาให้ท่านประทับใจมิรลู้ มื ได้เวลาสมควรเดินทางสู่
เมืองทาคายาม่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ทาคายาม่า จิ นยะ หรือจวนผูว้ ่าแห่งเมืองทาคายาม่า ซึง่ เป็ นทัง้ ทีท่ างานและทีอ่ ยู่
อาศัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
โตกุก าว่ า จากนั น้ เดิน ชมเขตเมือ งเก่ า ซัน มาชิ ซู จิ ซึ่งเต็ม ไปด้ว ยบ้า นเรือน และร้านค้า
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น่ารักๆ ทีย่ งั คงอนุ รกั ษ์รปู แบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ทีร่ ะลึกพืน้ เมืองและเก็บเกีย่ วบรรยากาศอันน่าประทับใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม BEST WESTERN TAKAYAMA หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ สี่

ทาคายาม่า >> ตลาดเช้า >> นากาโน่ >> คามิ โคจิ >> ไร่วาซาบิ >> อิ ออน มอลล์

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พกั
นาท่านชม ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ เลือกชม ผักสด
ผลไม้หลากหลายชนิด อาหารพืน้ เมืองทีน่ ามาปรุงสดๆ สะอาด และยังมีเสือ้ ผ้า กระเป๋ า
ของเล่น ของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองต่างๆ มากมาย จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองนากาโน่ เพือ่ นาท่าน
สัมผัสกับ ธรรมชาติท่บี ริเวณคามิ โคจิ ซึ่งเป็ นหุบเขาที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนื อของเทือกเขา
แอลป์ ญีป่ ่ ุน ทัศนียภาพของแม่น้าอาซูสะทีใ่ สสะอาดล้อมรอบด้วยวป่ าสีเขียว และมีสะพานคัป
ปะทอดข้ามผ่านแม่น้ า โดยมีฉากหลังเป็ นยอดเขาสูงตระหง่านด้วยความสูงกว่าสามพันเมตร
ถือเป็ นหนึ่งในทัศนียภาพทีส่ วยมากทีส่ ดุ ของญีป่ ่ ุน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม ไร่วาซาบิ บริเวณนี้มชี อ่ื เสียงในการผลิตวาซาบิทด่ี ที ส่ี ดุ จากน้าบริสทุ ธิ ์จาก
เทือกเขาแอลป์ ญีป่ ่ ุน แม่น้าทีก่ ว้างและลึกไหลลงมาจากภูเขา ไหลผ่านกังหันน้า จากนัน้
กระจายไปในระหว่างต้นวาซาบิ ในพืน้ ทีร่ าบบริเวณกว้าง มีแปลงต้นวาซาบิเป็ นแถวเรียงราย
ต่อๆกัน แปลงกรวดหินทีม่ นี ้าใสเย็นไหลช้าๆ ผ่านต้นวาซาบิ ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญในการ
เจริญเติบโตของต้นวาซาบิ ท่านจะได้พบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของวาซาบิ ไม่ว่าจะเป็ น ไอศครีม
รสวาซาบิ ขนมรสวาซาบิ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อิ ออน มอลล์ อิสระให้ทา่ นได้เลือกซือ้
สินค้าต่างๆ ทัง้ ข้าวของเครือ่ งใช้ รวมไปถึงอาหารแห้ง ขนมนมเนยต่างๆ
อิ สระรับประทานอาหารเย็น ณ อิ ออน มอลล์

เที่ ยง
บ่าย

คา่

นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NAGANO KOKUSAI 21 หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่ ห้า

นากาโน่ >> วัดเซ็นโคจิ >> มัตสึโมโต้ >> ปราสาทมัตสึโมโต้ >> นาโกย่า >>
ซาคาเอะ >> สนามบินนาโกย่า

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พกั
ออกเดินทางสู่วดั เซ็นโคจิ เป็ นวัดคู่บ้านคู่เมืองของนากาโน่ ทม่ี คี วามสาคัญในประวัตศิ าสตร์
ศาสนาพุทธในประเทศญี่ป่ ุน ในฐานะที่เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ทส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่ราวศตวรรษที่ 7
(หรือราว1,400ปี ก่อน) และเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาในประเทศญี่ป่ ุน
เนื่องจากเป็ นวัดทีไ่ ม่แบ่งแยกชนชัน้ นิกายและไม่จากัดความศรัทธาของสตรีในพุทธศาสนา
วัดเซนโคจิจึงเป็ นสถานที่ท่ดี ึงดูดสาธุชนผู้เลื่อมใสจากทัวสารทิ
่
ศในประเทศญี่ป่ ุ น จนมีคา
กล่าวโบราณของญี่ป่ ุนที่ว่า เป็ นวัดที่ “ต้องไปให้ได้ครัง้ หนึ่งในชีวติ ” จากนัน้ ออกเดินทางสู่
เมืองมัตสึโมโต้ นาท่านชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ภายนอก) ทีถ่ กู สร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1504 ซึ่งนับ ได้ว่าเป็ น ปราสาทที่เก่าแก่ท่สี ุด และนอกจากนี้ ก็ย งั เป็ น ปราสาทติด
อันดับ 1 ใน 3 ของปราสาททีม่ คี วามสวยงามทีส่ ดุ ของญีป่ ่ ุน ทีร่ อดพ้นการถูกทาลายจากเพลิง
ของสงครามมาได้จนถึงปั จจุบนั ตัวปราสาทมีผนังทีท่ าด้วยสีดาสนิททาให้มฉี ายาว่า ปราสาท
อีกาดา

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองนาโกย่ า อีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจสาคัญของญี่ป่ ุ น เพื่อนาท่านช้อปปิ้ ง
ย่ านซาคาเอะ ซึ่งเป็ น ย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีร้านสินค้าแบรนด์เนม

คา่

วันที่ หก

มากมายตัง้ อยู่ท่ถี นนสายนี้ นอกจากนัน้ ยังมีห้างสรรพสินค้า , ร้านอาหาร ฯลฯ ให้ท่านได้
อิสระเลือกชมเลือกซือ้ ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัยบริ เวณซาคาเอะ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบินนาโกย่าเพื่อทาการเช็คอิ น
สนามบินนาโกย่า >> สนามบินสุวรรณภูมิ

ออกเดิ นทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย
เที่ ยวบินที่ TG647
04.30น.
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
****************************************************************************************************************************
00.30น.
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กาหนดการเดินทางวันที่ 8-13 สิงหาคม 2560
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

39,900.-

24,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

35,900.-

22,500.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

30,000.-

18,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

10,900.-

10,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน***
6. ค่าภาษี น้ามัน ที่ สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิ่ มเติ ม ใน
กรณี ที่ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ ม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ
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เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง
21 วันทาการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัด
จาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน /
การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมด หรือ บางส่ว น นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ย นแปลงราคาได้ต ามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิ น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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